Jednání Metodické komise
Číslo zápisu:
001/2008
Datum vypracování:
3. dubna 2008
Vypracoval:
Jiří Vogel
Plánovaný datum osobního setkání:
16-17. 4. 2008 – Blatiny - Jízdárna
Navrhované body k projednání:
Pravidla a odpovědnost za zveřejňování dokumentů na WWW ČHS
Chybně zveřejněné materiály na WWW a jejich oprava
Revize materiálů „LAVINY“
Aktualizace termínů kurzů a vedoucích
Odsouhlasení a připomínkování tabulky kurzů na WWW
Diskuse o standardech a ostatních dokumentech na WWW, případná aktualizace
Kontrola nesplněných úkolů z minulého zápisu – vše by mělo být splněno
Námět na obnovení kvalifikace instruktor, aby ji bylo možno obnovit legitimním
absolvováním kurzu nebo pouze přezkoušením osobní účastí na závěrečném kurzu
instruktorů RCI.
Praktická část setkání – připravit a usnést se na výuce – Uzly, navázání na lano,
štandování – skála, jištění a jistící pomůcky. Materiály navrhuji připravit tak aby byly
zjednodušeny a uvedeno u každého tématu doporučený způsob (v případě, že existují
třeba 2 dobré způsoby tak alternativa), důraz na co je kladeno při výuce, důraz, na co
je kladeno při přezkoušení (prakticky by to mělo být to stejné). Vyrobit orientační
fotku (pro potřeby materiálů by se mohla i dodatečně přefotit). U jistících a ostatních
pomůcek doporučuji nejvíce po dohodě a odsouhlasení použití materiálů přímo od
výrobců.
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Zápis z jednání
Účastníci jednání – Ondřej Nádvorník, Martin Honzík, Josef Uherka, Radek
Linert, Jiří Vogel (tituly jsem vynechal)
Omluveni – Janek Bednařík, Karel Kříž, Dušan Stuchlík, Pavel Neumann
Zveřejňování dokumentů na WWW – pouze Jiří Vogel
Propozice ke kurzům a závěrečné zprávy zašlou vedoucí kurzů Jirkovi. Všechny
dokumenty budou zaslány ve formátu Word, aby se daly měnit
Materiály Laviny – odsouhlaseno, Radek zajistí jazykové korektury, odměna 100,Kč za stránku včetně jazykové korektury. Termín zaslání 3 týdny
Platnost průkazu instruktora a obnovení – platnost dle standardu 5 let, po této době
lze v následujícím roce absolvování seminářů prodloužit platnost. Po uplynutí této
doby lze platnost prodloužit buď absolvováním kurzu nebo účastí a složením
zkoušek na závěrečných kurzech. RCI – zkoušky v Totesgebirge, HAL –
Totesgebirge a únorový závěrečný kurz. MK doporučuje absolvovat semináře do
5 let
Jirka zašle standardy RCI, HAL, SCI. Ostatní tyto standardy prostudují a připraví
si na další schůzi připomínky.
Jirka zajistí aktualizaci propozic SCI 2008 od Karla Kříže
Tabulka kurzů na WWW – odsouhlaseno, doplní se propozice a chybějící kurzy
Odsouhlasena výjimka pro absolvování kurzu pro 1 člena (nízký věk oproti
propozicím) z důvodu příslibu Radka. Žádná výjimka se již udělovat nebude a
Radek také nic slibovat nebude.
Materiály pro výuku instruktorů – dohodlo se, že materiály, které vypracoval
Radek se použije pro výuku. Materiál bude honorován stejně jako laviny.
Zároveň se bude pokračovat v přípravě materiálů pro výuku v jednoduché a
výstižné formě (piktogramy s malým množstvím textu). Obsah byl předem
stanoven. Jirka rozešle osnovu s prvními obrázky, které se stihnou. Termín
dokončení je cca srpen 2008.
Na následující MK bude provedeno vypsání kurzů pro první polovinu roku 2009.
Jirka připraví materiál k vypsání výběrového řízení na členy lektorského sboru.
Předběžný termín MK je stanoven na 20-21. května 2008. Sraz byl prozatím
domluven na 18 hodinu 20. května 2008 na Blatinách. Večer bude schůze, kdo
bude chtít přespat, může a ráno se rozejdeme domů.
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